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ستنضم ألبرتا إلى مقاطعات أخرى في توسيع برنامج الهجرة الخاص بالمقاطعة
لقبول طلبات من عاملين دينيين يلبون االحتياجات الروحية والرعوية
لمجتمعاتهم المحلية.
تُعد ألبرتا موطنا ً آلالف المجتمعات الدينية التي تنتمي لمجموعة متنوعة من التقاليد الدينية ،يعتمد الكثير منها على رجال
الدين وغيرهم من العاملين الدينيين من خارج البالد لدعم احتياجاتهم الطقوسية والرعوية والروحية .إال أنه ال يوجد حاليا ً
طريقة واضحة لمثل هؤالء العاملين الدينيين لطلب اإلقامة الدائمة في ألبرتا أو الحصول عليها ،مما يعني أنه يتوجب
على الكثير من العاملين الدينيين المستقرين الذين يوطدون صالتهم بمجتمعاتهم المحلية مغادرة البالد بعد انتهاء فترة
إقامتهم المؤقتة.
لضمان تمكن المنظمات الدينية من خدمة جماعاتهم بشكل أفضل ،تتخذ حكومة ألبرتا خطوات لجذب هؤالء العاملين
بموجب برنامج ميزة الهجرة إلى ألبرتا.
أصبح المختصون الدينيون من القادمين الجدد مؤهلين اآلن للتقدم بطلب بموجب مسار الفرص في ألبرتا ومسار الدخول
السريع إلى ألبرتا ومسار التجديد الريفي للعمل مع المنظمات الدينية واالستقرار بشكل دائم في المقاطعة .يجب أن يكون
لدى المتقدمين عرض عمل من منظمة دينية مركزها ألبرتا وأن يستوفوا المعايير الحالية بموجب البرنامج ،بما في ذلك
متطلبات اللغة والتعليم واألجور.
تساوي هذه التغيرات ألبرتا بغيرها من المقاطعات ،ومنها بريتش كولومبيا وساسكاتشوان ومانيتوبا وأونتاريو ،التي تسمح
للعاملين الدينيين بالتقدم بطلبات بموجب برامجها للهجرة الخاصة بالمقاطعة.
ستواصل حكومة ألبرتا مراقبة سوق العمل وإجراء التغييرات على برنامج ميزة الهجرة إلى ألبرتا لضمان دعمها
لالقتصاد والمجتمعات المحلية في ألبرتا.

حقائق سريعة
•
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برنامج ميزة الهجرة إلى ألبرتا هو برنامج مشترك بين الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعة يُرشح األفراد
لإلقامة الدائمة في ألبرتا إن كانت لديهم المهارات لتعويض النقص في الوظائف أو إن كانوا يخططون
لشراء عمل تجاري أو البدء به في ألبرتا.

•

يستطيع العاملون الدينيون التقدم بطلب للبرنامج بموجب مسار الفرص في ألبرتا ومسار التجديد الريفي
ومسار الدخول السريع إلى ألبرتا إن كانوا يستوفون معايير األهلية الحالية.
 oمسار الفرص في ألبرتا مخصص للعمال األجانب المؤقتين المستعدين للعمل في ألبرتا ولديهم
عرض عمل بدوام كامل من صاحب عمل في ألبرتا في مهنة مؤهلة.
 oمسار التجديد الريفي مخصص لألفراد الذين لديهم عرض عمل مدعوم من المجتمع المحلي للعمل
في أحد المجتمعات الريفية المحددة في ألبرتا.
 oمسار الدخول السريع إلى ألبرتا يتيح أللبرتا ترشيح المرشحين المؤهلين من نظام الدخول السريع
الخاص بال حكومة الكندية الذين أثبتوا امتالكهم لروابط قوية بألبرتا أو الذين يعملون في مهنة تدعم
النمو االقتصادي والتنوع في ألبرتا.
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برنامج ميزة الهجرة إلى ألبرتا
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